
 

 

 

REUNIÓ DELS SINDICATS AMB L'INTENDENT 
CAP DE LA REGIÓ POLICIAL TERRES DE L’EBRE 

 
 
El passat dimecres 3 d’octubre es va celebrar la reunió periòdica dels sindicats amb 

l'intendent cap de la Regió Policial de les Terres de l’Ebre i la cap d'administració. 
 

Els temes tractats varen ser els següents temes: 
 
- Mal estar pel PGA-07 a l’ARRO Rpte: 

 
- A l’Arro Terres de l’Ebre hi ha un sector important d'agents que han estat castigats 

novament pel l’anterior sots-cap de l’àrea, actual sots cap de l’ABP Montsià, que 
aprofitant el PGA-07. 
Aquests agents ja havien patit la divisió de l’equip i augment de despeses per 

desplaçament a la feina fet que, des de la regió, es va dir que es tindria en compte.  
Alguns de nosaltres davant l’entrevista realitzada pel sots cap de l’Abp Montsià li vam fer 

la pregunta de la notable baixada de PGA-07 i la seva resposta va ser per desacords en 
decisions de fa temps, desacords que no entren dins el període d’avaluació del PGA-07 
sense emfatitzar dintre els ítems del PGA ni actuacions que s’hagin pogut tenir en el 

període d'avaluació que compren des de l'1 de juliol de 2011 al 30 de juny de 2012. 
 

En cap moment s’han tingut en compte observacions d’altres fonts fidedignes com la 
meva, com a cap  d’equip encara espero que em pregunten com treballava la gent a no 
ser que des de l’Abp Montsià tingues una bola màgica i pugues veure el que passava. 

 
En fi, el PGA-07, un mal instrument en males mans, l’únic que fa és desmotivar més a la 

gent. Alguns agents han estat castigats pels errors i frustracions dels comandaments 
saltant-se  a la torera tota la normativa del PGA-07. 
 

Veient el bon ambient i confiança d’alguns grups de treball que, per cert, és quant es 
treballa més i millor, alguns comandaments amb poques habilitats, els hi fa por i 

procedeixen a la divisió dels equips amb la conseqüència fatal pels agents que pateixen 
econòmicament i professionalment les decisions d'aquests comandaments. 

 
- Es fa incidència  en la formació d’ordre públic conjunta amb altres Arro del territori. 
L’intendent diu que continuarà insistint a les altres regions. 

 
 

-Utilització desproporcionada de les IR a Trànsit Mora i Tortosa: 
 
Davant la  persecució que estan patint alguns dels companys de trànsit per part dels 

seus comandaments que no tenen cap més habilitat de comandament que la de fer IR i, 
en algunes ocasions, sense cap explicació entregant la citació  i ja aniràs. 

 
El cap del sector de trànsit Mora ho eleva al màxim exponent sense haver passat cap fet 
greu, l’únic que sap fer es perseguir la gent via càmeres de vigilància fer-los trucades 



 

recriminant-los, obligant verbalment als agents a denunciar més, en quant tenen la 

discrecionalitat com agents de  l’autoritat a no ser que sigui penal, a cops de destral no 
es pot fer funcionar una àrea. 

 
Veient el bon ambient i confiança d’alguns grups de treball alguns comandaments amb 
poques habilitats i mals pensaments divideixen els escamots mesclant aigua amb oli, 

conseqüentment, la cosa no funciona i la culpa se l’emporten els agents amb la 
conseqüència d’una IR en quant aquests no han tingut res a veure amb la decisió de 

dividir equips. 
 
Les patrulles mixtes entre trànsit Mora i agents de Mora i Gandesa es continuarà fent 

mentre hi hagi pics de gent. En principi la regió no tenia coneixement de què es feien 
controls de transport amb l’ajuda del company de USC. Als companys d'USC que se'ls 

faci realitzar controls se'ls informarà del per què, no com fins ara que simplement els 
deien que havien de fer-ho sense cap més explicació. 
 

Situació parc mòbil a la regió Rpte: 
 

La cap d’administració ens informa que el parc mòbil consta d'un total de 99 vehicles 
entre turismes, motos, furgonetes i 4x4, tres dels quals estan al taller. Que els vehicles 

estaran els temps mínim indispensable al taller. 
 
De l'octubre fins al gener van caducant els rènting  dels vehicles tipus Altea, es realitzarà 

pròrroga i l’any vinent es preveu concurs per nous vehicles. 
 

Des de la regió es prioritzà que vinguin vehicles mampara doncs és una necessitat 
prioritària. 
 

Fortes olors a marihuana: 
 

L’intendent ens informa que el jutjat és qui dictamina el dipòsit de la substància i el 
procediment que es realitza és el de podar la branca i les tiges de la planta  que van fora 
al pàrquing de la comissaria. La resta tant aviat com es pot va al jutjat i des d'aquí es 

procedeix a la crema de la substància. 
 

Tir policial Rpte: 
 
Davant la manca de munició policial s’anul·len les tirades d’ARRO per poder mantenir les 

pràctiques de tir obligatòries de la Regió fins que arribi la nova comanda de munició que, 
en principi, no pot tardar molt. 

 
 
 

 
 

SALUT!! 
 
Pere Casanova  Vicente. 

Delegat del CAT al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre 
 

Tortosa, 4  d’Octubre  de 2012 
 


